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R: Analgésico de ação central estru-
turalmente relacionado à morfina, 

o tramadol possui dois enantiômeros, os 
quais contribuem para a atividade anal-
gésica por diferentes mecanismos. O (+) 
tramadol e o metabólito (+) O-desmetil-
-tramadol (M1) são agonistas do receptor 
opioide µ. O (+) tramadol inibe a recapta-

ção da serotonina e (-) o tramadol inibe a 
recaptação da noradrenalina, aumentando 
os efeitos inibitórios na transmissão da dor 
na medula espinhal. As ações complemen-
tares e sinérgicas dos dois enantiômeros 
melhoram a eficácia analgésica e o perfil 
de tolerabilidade do racemato15,16.

ual o mecanismo de ação do tramadol no alívio 
da dor pélvica?

R: Sim. A associação fixa do tramadol com 
o paracetamol representa uma analge-

sia multimodal, que proporciona alívio da dor 
aguda e crônica pela potencialização da eficá-
cia analgésica e menos efeitos adversos16-19. 

A associação fixa do tramadol + parace-
tamol é eficaz e bem tolerada no alívio da 
dor pélvica aguda e crônica de diferentes 
etiologias e na dor no pós-operatório, en-
tre outras15-18.

 associação fixa do tramadol (37,5 mg) com paracetamol 
(375 mg) é efetiva no alívio da dor pélvica?
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R: O comitê do American College of Obs-
tetricians and Gynecologists (ACOG) 

caracteriza a dor pélvica (DP) como dor 
localizada na pelve, parede abdominal an-
terior distalmente à cicatriz umbilical e ou 

regiões lombares e glúteas, com duração 
mínima de seis meses, relacionada ou não 
ao ciclo menstrual, que resulta em incapa-
cidade física e emocional e implica na ne-
cessidade de cuidados médicos1.

omo se caracteriza a dor pélvica?

omo se classifica a dor pélvica?

R: Quanto a sua duração, a DP se classi-
fica em aguda e crônica. 

A dor aguda com duração de até 3 me-
ses, geralmente possui causa conhecida, 
prognóstico previsível e resolução rápida 
com a utilização de AINE e analgésicos2,3. 
A dor crônica persiste após três meses do 

início do sintoma, na presença ou ausência 
de doença demonstrável e usualmente ne-
cessita de tratamento multidisciplinar2,3.
Quanto à intensidade, a DP é classificada 
de acordo com a EVA em leve (1 a 3), mo-
derada (4 a 6) ou forte (7 a 10)4.

ual a etiologia da dor pélvica?

R: Podem determinar DP as lesões ou 
disfunções de órgãos ou estruturas de 

naturezas ginecológicas, urológicas, gas-
troenterológicas, vasculares, neurológicas, 
ligamentares, musculares, articulares ou 
peritoneais localizadas na pelve ou decorrer 
de afecções localizadas à distância (dor refe-
rida), sistêmicas, inflamatórias, oncológicas, 
metabólicas, funcionais, neuropáticas, des-
modulatórias ou psicológicas5. Independen-

temente da origem da dor, a ativação recor-
rente do sistema nervoso pode determinar 
sensibilização nervosa periférica e central e, 
consequentemente, baixo limiar de ativação 
periférica e aumento da percepção dolorosa, 
hiperestesia, alodínea, hiperalgesia víscero-
-visceral, hiperalgesia visceromuscular, dis-
funções viscerais mediadas centralmente, 
alterações neurobiológicas e psicológicas6,7.

uais as causas mais frequentes de dor pélvica 
de origem ginecológica? 

R: Entre as causas mais frequentes de 
DP de origem ginecológica, citam-se: 

doença inflamatória pélvica, endometriose, 
aderências viscerais, infecções e disfunções 
do assoalho pélvico2,8. Os sintomas dolo-
rosos com intensidade variável e descritos 

como cólica ou pressão constantes ou in-
termitentes, incapacitantes ou não, podem 
se associar à dispareunia e à dismenorreia, 
assim como a alterações do sono, dificulda-
de na execução de exercícios físicos e de-
sempenho em atividades da vida diária1,2,8.

uais as causas e os sintomas mais relevantes 
da DP de origem urológica?

R: As causas mais frequentes de DP 
de origem urológica são: torção do 

cordão espermático, traumas, cálculo lo-
calizado no ureter distal, hérnia inguinal 
e hérnia de discal entre L4 – L5, cistite 

intersticial e a síndrome da bexiga do-
lorosa, que cursam com dor testicular, 
disúria, urgência miccional e polaciúria 
na ausência de infecção ou outras doen-
ças do trato urinário9-12.

omo tratar farmacologicamente a dor pélvica 
aguda ou crônica?

R: O tratamento farmacológico da dor 
baseia-se na “Escada analgésica da 

Organização Mundial da Saúde (OMS)”, 
guia de orientação cujos principais referen-
ciais são a intensidade da dor e a potência 
analgésica dos diferentes fármacos13,14. 

Nesta “escada”, de 3 degraus, em relação 
à intensidade da dor, tem-se no primeiro 
degrau as dores fracas (EVA = 1 a 3), no 
segundo degrau, as dores moderadas (EVA 
= 4 a 6) e no terceiro degrau as dores fortes 
(EVA = 7 a 10)13,14. Em relação à distribui-
ção dos fármacos, tem-se: em todos os de-

graus, os analgésicos, AINEs e os fármacos 
adjuvantes (antidepressivos, anticonvulsi-
vantes, miorrelaxantes e neurolépticos)13. 
No segundo degrau, incluem-se os pacien-
tes que não melhoraram com as medicações 
instituídas no primeiro degrau, e necessi-
tam da associação de analgésicos opioides 
fracos (tramadol, codeína)13,14. Seguindo 
o mesmo princípio no terceiro degrau, nas 
dores de forte intensidade ou refratárias às 
etapas anteriores, o opioide fraco é substi-
tuído por opioide forte (oxicodona, morfina, 
fentanil, buprenorfina, metadona)14.

 que é analgesia multimodal?

R: Constitui-se na associação sinérgica 
de fármacos analgésicos com diferen-

tes mecanismos de ação para resultar no 
melhor controle da dor com menores efeitos 
adversos. Considera-se, portanto, analge-

sia multimodal a combinação, por exemplo, 
de analgésicos não opioides com analgési-
cos opioides, ou com outros fármacos que 
atuem em vias centrais e/ou periféricas do 
sistema nervoso13.

ual o mecanismo de ação do paracetamol 
no alívio da dor pélvica?

R: O paracetamol (acetaminofeno) pos-
sui efeito analgésico, antipirético e 

anti-inflamatório fraco. Sua ação anti-in-
flamatória relaciona-se com a inibição da 
COX-1 e COX-215,16. Evidências sugerem 
que o paracetamol, assim como a dipirona, 
pode inibir uma terceira isoforma da ciclo-
xigenase (COX), a COX-3 variante do gene 
COX-116. O mecanismo de ação analgési-
co não está determinado na íntegra, mas, 
provavelmente, o paracetamol, atue na ini-
bição da síntese de prostaglandinas no sis-
tema nervoso central (SNC) e na inibição 

da síntese de prostaglandinas e de outras 
substâncias que sensibilizam os nocicep-
tores (mecânicos ou químicos)15,16. Consi-
derado ter bom perfil de segurança e ser 
eficaz em suas doses terapêuticas (até 4 g/
dia), entretanto, pode ocasionar hepatoto-
xicidade em doses superiores às recomen-
dadas. Fatores como consumo de álcool, 
idade e o uso concomitante de outros fár-
macos podem reduzir o limiar para a sobre-
dosagem ou aumentar a probabilidade de 
insuficiência hepática15,16. 

Relato de caso

ACS, 28 anos de idade, diagnóstico de endometriose superficial em ovários, apresenta dor 
em cólicas na região pélvica de moderada intensidade (escala analógica visual [EVA] = 6). 
As dores que ocorrem mais frequentemente durante a menstruação melhoravam com a as-
sociação de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Atualmente, o alívio da 
dor é insatisfatório, atrapalhando suas atividades profissionais e a qualidade de vida. Exame 
físico sem anormalidades. A prescrição da associação fixa de tramadol (37,5 mg) com pa-
racetamol (375 mg) resultou na melhora do quadro doloroso durante o período menstrual.


